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Pieter Plas, manager techniek (links) en
Corrian Poen, accountmanager.

Beerepoot Automatisering

Uw ICT in veilige handen
ICT voorzieningen, daar moet u op kunnen vertrouwen. Maar hoe veilig is
uw werkplek eigenlijk en wat zijn de gevolgen als uw ICT omgeving uitvalt?

B

edrijven investeren in het
vervangen van de hardware,
zegt Pieter Plas, manager techniek
bij Beerepoot Automatisering. ‘Daarmee
denken zij klaar te zijn en geen risico te
lopen. De spullen zijn immers nieuw en
gaan niet kapot. Ondernemers vertrouwen
blindelings op de back-up, zonder zich
af te vragen wat er nu daadwerkelijk kan
worden teruggezet met een back-up en
hoe lang dit duurt. En wordt dit ooit
getest? Een plan over hoe in zo’n geval
te handelen ontbreekt vrijwel altijd.
Ondernemers gaan er vanuit dat het
nemen van maatregelen duur is. Of dat
het zo’n vaart niet zal lopen.’

Problemen voorkomen

Beerepoot Automatisering, met
vestigingen in Zwaagdijk en Alkmaar,
is zakelijk netwerkbeheerder voor het MKB.
Van inventarisatie, advies en implementatie
tot uitlevering en beheer van het bedrijfsnetwerk. Corrian Poen, accountmanager bij
Beerepoot Automatisering: ‘Organisaties
kiezen er vaak voor om nog even door
te gaan met hun huidige IT omgeving.
Begrijpelijk, want een nieuwe of betere
server aanschaffen vergt hoge investeringen.
Het probleem is echter dat door het uitstel
de kans op mankementen toeneemt,
evenals de kans dat de onderneming

stilvalt en veel schade oploopt. Het komt
regelmatig voor dat servers of computers
het laten afweten, bijvoorbeeld door een
crash van het besturingssysteem, een
virusuitbraak of hardware falen. Dit leidt
in alle gevallen tot een aanzienlijke
kostenpost. Voorkomen is dus te allen
tijden beter dan genezen.’
Kosteloze netwerkanalyse

Beerepoot Automatisering behoedt u
voor dataverlies en onvoorziene kosten.
Wij kunnen garanties afgeven voor
hardware en de benodigde consultancy.
Daardoor blijft het niet beschikbaar zijn
van uw omgeving beperkt, evenals de
kosten. Voor een goed advies is het
noodzakelijk om uw geautomatiseerde
omgeving in kaart te brengen. Dit doen
wij middels een netwerkanalyse. Tussen
1 april en 1 juli 2013 bieden wij nieuwe
relaties kosteloos* en vrijblijvend een
netwerkanalyse aan voor hun bedrijfsnetwerk en systemen. (* de rapportage
en documentatie blijft eigendom van
Beerepoot Automatisering en kan worden
overgenomen door het gemaakte consult
te vergoeden).
Virusinfectie?

Makers van virussen worden steeds
slimmer. Dat virussen via websites

binnenkomen is bekend, minder bekend
is dat bijvoorbeeld Flash websites een
zeer verhoogd risico hebben. Ondernemers denken dat zij met een antivirus
programma geen risico lopen. Een vaccin
wordt echter pas ontwikkeld na het
uitbreken van een nieuw virus. Fabrikanten
zoals Adobe, en Microsoft brengen regelmatig beveiligingsupdates uit voor hun
software. Beerepoot Automatisering houdt
al uw virusprogramma’s up to date, voor
het onderhoudsteam is dit een continu
proces. Bij een virusinfectie is het belangrijk
een goede back-up te hebben over een
langere periode, aangezien de besmetting
en uitbraak meestal niet op hetzelfde
moment plaatsvinden.
Windows XP stopt!

Windows XP is na Windows 7 nog steeds
het meest gebruikte besturingssysteem,
39% van de systemen wereldwijd gebruikt
het. Microsoft heeft officieel bevestigd
dat het bedrijf na 8 april 2014 stopt met
het ondersteunen van Windows XP.
Er komen dan geen software- en
beveiligingsupdates meer beschikbaar.
Concreet betekent dit dat systemen die
voorzien zijn van Windows XP na die
datum zeer kwetsbaar zijn en dus een
bedrijfsrisico vormen.
Maakt u zich zorgen over bovenstaande
onderwerpen? Neem dan contact op met
Beerepoot Automatisering voor een
vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken
via (0228) 350 863 of verkoop@bpaz.nl
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